
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60 000 EURO 

na dostawę kostki brukowej betonowej, krawęŜnika ulicznego, obrzeŜa chodnikowego                          
i  elementów odwodnienia do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. 
 
 
1. Zamówienie obejmuje: 
zadanie nr 1 -  materiały chodnikowe: 

- kostka brukowa koloru szarego o grubości 6 cm  - 973,92 m2;    
- kostka brukowa koloru szarego o grubości 8 cm  - 129,60 m2; 
- krawęŜnik betonowy uliczny 15x30x100cm  - 540 mb; 
- obrzeŜe chodnikowe betonowe 8x30x(100;75)  - 641 mb; 
 

zadanie nr 2 - prefabrykaty ściekowe 50x50x15 lub  
              50x30x15  - 200 mb; 
 
zadanie nr 3 -  produkty betonowe – odwodnienia: 

- rury betonowe  śr. 500 mm x 1000 mm    - 4 szt.; 
- dno studni Ŝelbetowe śr. 650 mm   - 2 szt.; 
- pierścienie na rurę śr. 500 mm    - 2 szt.; 
- pierścienie utrzymujące wpust śr. 800 mm  - 2 szt.; 
- kratka uchylna Bk 67 (wpust)    - 2 szt.; 
- rury betonowe śr. 1000 mmm x 1000 mm  - 4 szt.; 
- pierścienie odcinające śr. 1200 mm   - 2 szt.; 
- pokrywa pełna o grubości 8 cm, śr. 120 cm  - 3 szt.; 
- rury betonowe śr. 1000 mm x 600 mm   - 5 szt.; 
- pokrywa pełna o grubości 15 cm, śr. 200 cm  - 1 szt.  
 

     (Wspólny Słownik Zamówień CPV: 28813100- 5 – materiały chodnikowe, 
  28813120- 1 – płyty chodnikowe, 
  28814200- 3 – produkty betonowe, 
  28832000- 3 – elementy przepustów, 
  28814240- 5 rury i osprzęt betonowy) 

2. Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 
    od podpisania umowy do 10 sierpnia 2006 r. 
 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Starostwie Powiatowym,  
    przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz lub za pośrednictwem poczty, siwz znajduje się teŜ  
    na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl 
 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1,  
    pok. nr 25, nie później niŜ 14. 06. 2006 r. do godz. 11.00. 
 
6. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
   - Pani Dorota Czmoch – Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe,           
    ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, tel. (056) 45 14 431, w godz. 7.30 – 15.30 
   - Pani Katarzyna Rogalska – Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe,  
    ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziadz (056) 45 14 431, w godz. 7.30. – 15.30 
  - Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
   86 –  300 Grudziądz, (056) 46 48 257, w godz. 7.00 – 15.00  
 
7. Nie dopuszcza się moŜliwości składania oferty wariantowej. 
 
 



8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9. Kryterium oceny ofert: jedynym kryterium oceny oferty jest cena (100%)  
    Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniŜszą ceną. 
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2006 r. o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego sala nr 12. 
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 
 
12. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

� wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 
� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 

22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm.); 

� oświadczenie o przyjęciu projektu umowy i związania ofertą przez okres 30 dni.,  
            akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem  

umowy i przyjęcia ich bez zastrzeŜeń; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
      ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do   
      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  
      nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
� aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
      oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
      Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem  
      podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub  
      zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
      rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
      właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem  
      terminu składania ofert, 
� wypełniony kosztorys ofertowy; 
� jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego 

rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do 
składania podpisów w imieniu Wykonawcy; 

� podpisany formularz umowy. 
 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;    
    spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki  
    określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 


